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ﺣﻜﻤﺔ ﻓﺎﻳﻦ

القادة الناجحون يكتشفون الفرصة يف كل صعوبة ،وليس
الصعوبة يف كل فرصة.
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Fine Saying
Successful leaders detect the opportunity in every
difficulty, rather than difficulty in every opportunity

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻘﻞ ﺗﺪﻋﻢ ﺻﻨﺪوق أﴎ اﻟﺸﻬﺪاء

يف بادرة إنسانية ومجتمعية واستجاب ًة للتوجيهات امللكية
السامية ،قدمت مجموعة نقل ،وعىل رأسها مجموعة فاين
الصحية القابضة ،دعامً لصالح صندوق أرس شهداء القوات
املسلحة واألجهزة األمنية مببلغ  ١٠٠ألف دينار أردين.
رصح نائب رئيس مجلس إدارة
ويف تعليق له عىل هذه البادرةّ ،
املجموعة ،غسان نقل بقوله" :فخورون بأن نكون جزءا ً من
هذه املبادرة امللكية التي تنطوي عىل أهمية كبرية تتمحور
حول تعزيز الرعاية املقدمة ألرس الشهداء ،وبالتايل االرتقاء
بواقعهم من جهة ،وإجالالً لتضحيات شهداء الوطن ولقيم
التامسك والعطاء والوفاء التي متيز األردن قياد ًة وشعباً من
جهة أخرى".

أﺧﺒﺎر | ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎم APAP

وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة فاين الصحية القابضة ،سليم
كرادشة" :لقد جاءت مساهمتنا يف دعم املبادرة لتامشيها مع
قيمنا املتعلقة بواجباتنا ومسؤولياتنا والتزامنا تجاه الوطن
والتي تدفعنا لدعم الجهود الوطنية وخاصة تلك املوجهة
ملنتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية ،وأرس الشهداء
الذين قدموا أرواحهم فدا ًء للوطن وألمنه واستقراره ،والذين
مهام فعلنا فلن نوفيهم حقهم كامالً".
هذا وتضع مجموعة نقل نفسها يف موقع املسؤولية ،والذي
يدفعها لتكون رشيك ًة يف معالجة التحديات من أجل صناعة
الغد األفضل ألبناء املجتمع املحيل من خالل مبادراتها
وبرامجها ونشاطاتها املجتمعية التنموية.
NEWS | Fine Hygienic Holding

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

وقعت مجموعة فاين الصحية القابضة اتفاقيتني مع رشكة فجر
األردنية املرصية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي ،أوالهام تنص عىل
تزويد رشكتي الصنوبر والكينا لصناعة الورق الصحي بالغاز
الطبيعي ،فيام تنص الثانية عىل إنشاء وتشغيل خط الغاز الفرعي
وإعداد التسهيالت املرتبطة به من نقطة الربط عىل أنبوب الغاز
الطبيعي الرئييس ولغاية موقع الرشكتني.
وتأيت أهمية توقيع االتفاقيتني كونهام تنسجامن مع توجهات
املجموعة نحو الحفاظ عىل البيئة وتعزيز االستدامة يف عملياتها
املختلفة ،إىل جانب مساهمتهام يف خفض تكلفة الطاقة من
الناحية االقتصادية والتي يحققها الغاز الطبيعي الذي يعترب أقل
تكلفة وأعىل جودة وأكرث صداقة مع البيئة.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻄﻠﻖ
ﺣﻤﻠﺔ اﻷردن أرض اﻷﺑﻄﺎل

أطلقت مجموعة فاين الصحية القابضة حملة "األردن أرض
األبطال "،بالتعاون مع بطل التايكواندو األوملبي أحمد أبو غوش ،يف
خطوة تهدف لالحتفاء بأبطال اململكة يف مختلف القطاعات
والفئات املجتمعية والعمرية عىل إنجازاتهم وعملهم بال كلل كل
يوم مع رؤية نحو مستقبل أفضل.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ ﻣﺆمتﺮ ﴍاﻛﺘﻨﺎ
ﻧﻬﻀﺘﻨﺎ

شاركت مجموعة فاين الصحية القابضة يف مؤمتر "رشاكتنا نهضتنا"
الذي أقامته الجامرك األردنية وجمعية الشبكة األردنية للميثاق
العاملي بالتعاون مع السفارة الهولندية وغرفة تجارة عامن ،وذلك
بهدف تشجيع الرشكات من القطاع املؤسيس عىل االنضامم لكل من
برنامج القامئة الذهبية الذي يُعنى بتقييم االلتزام الطوعي
باملتطلبات الجمركية ومتطلبات األمان الدولية للرشكات املتعاملة
مع الجامرك ،وللجميعة.

وكجزء من الحملة ،تتيح املجموعة للمستهلكني إمكانية رشاء علب
مناديل "فاين" املحدودة الخاصة بالحملة التي تربز يف تصميمها
البطل أبو غوش ،والتي سيخصص جزء من ريع كل علبة مباعة
ملساندة األبطال األردنيني من مرىض الرسطان يف رحلتهم للتغلب
عىل املرض.
وإىل جانب كون رشكة الكينا لصناعة الورق الصحي عضو يف القامئة
الذهبية ،فإن مشاركة املجموعة يف املؤمتر تعكس مدى جهودها
املتعلقة بتطبيق مبادئ امليثاق يف مجاالت حقوق اإلنسان ومعايري
العمل والبيئة ،باإلضافة ملكافحة الفساد بكافة أشكاله يف مختلف
جوانب عملنا ومع كافة األطراف املعنية وأصحاب املصالح.

ورق ﺗﻨﺸﻴﻒ ﻓﺎﻳﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ISEGA

حصلت منتجات ورق التنشيف " "Fine Towelعىل شهادة اجتياز سلسلة طويلة من الفحوصات املخربية املتطورة التي يتم
 ISEGAاألملانية "لالستخدام اآلمن مع الغذاء" ،لتصبح بذلك أوىل إجراؤها عىل املنتجات املختلفة التي تالمس الطعام كورق
التنشيف وغريه ،وأثر عمليات التقييم عىل مدى املطابقة مع
املنتجات الحاصلة عىل هذه الشهادة عىل مستوى العامل العريب.
ويعترب هذا اإلنجاز الجديد تأكيدا ً عىل الجودة التي تتمتع بها املواصفات واملعايري التي تثبت صحة املنتجات قيد الفحص.
منتجات فاين ،ذلك أن الحصول عىل هذه الشهادة ال يتم إال بعد

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺤﻘﻖ إﻧﺠﺎزاً ﺟﺪﻳﺪاً ﰲ اﻟﺴﻼﻣﺔ

انطالقاً من حرص مجموعة فاين الصحية القابضة الدائم عىل توفري
بيئة عمل مزدهرة وآمنة ملوظفيها تجسيدا ً للقيم الجوهرية التي
تعمل من خاللها ،وارتكازا ً عىل محركات ملكيتها التي تدفعها دامئاً
نحو تحقيق املزيد من النجاح والتميز ،أعلنت املجموعة وبكل فخر
عن تحقيق إنجاز جديد يف مجال السالمة والصحة املهنية من خالل
تحقيق معدل صفر حوادث يف عام .٢٠١٦
ولعل أهمية هذا اإلنجاز تكمن يف نجاح االسرتاتيجيات التي طبقتها
2

املجموعة لخفض عوامل الخطر من خالل تطبيقها ألفضل
املامرسات ،ورفع مستوى الوعي بإجراءات السالمة بني املوظفني
ويف مرافق الرشكة املختلفة ،والتي اسرتشدت أهدافها ومحاور
عملها من التزام املجموعة برشوط ومعايري وإجراءات إدارة السالمة
العاملية ،والرتكيز عىل عملية تحديد وقياس املخاطر التي ساهمت
بدورها أيضاً يف التوعية بجوانب الخطر يف العمل والحد من
الحوادث وإدارة الطوارىء.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻔﻞ أﻃﻔﺎل ﰲ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﻓري
اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﺼﺎرﻳﻒ

نظم املركز الرئييس ملجموعة فاين الصحية القابضة حفالً ألطفال
موظفيه تخلله العديد من الفعاليات من ضمنها الرسم عىل
الوجوه ،واملسابقات ،وتواجد شخصيات كرتونية .وقد هدف
الحدث إىل تعزيز روح العائلة الواحدة التي تتسم بها مجموعة
فاين الصحية القابضة ،وزيارة األطفال ملكان عمل أهاليهم.

فتحت مجموعة فاين الصحية القابضة الباب أمام كافة موظفيها
للتعبري عن أفكارهم وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم يف ترشيد
النفقات ،وذلك من خالل اطالق سياسة جديدة تعرف باسم
"توفري النفقات واملصاريف" ،والتي تعد منصة حاضنة لألفكار
اإلبداعية يف هذا املجال.
وعليه ،تدعو املجموعة كافة املوظفني الذين لديهم أفكارا ً مميزة
وقابلة للتطبيق واملتسمة بالقدرة عىل توفري ألف دوالر كحد أدىن
خالل فرتة  ٦أشهر أو أكرث ،إىل إرسال الفكرة للمدير املبارش ،مرفقاً
معها رشحاً يوضحها ويتضمن تفصيالً شامالً للنهج املقرتح ،ولفرص
التوفري ،مع خطة التطبيق ،باإلضافة إىل قيمة مبلغ التوفري
التقديرية واملتوقع تحقيقها نتيجة تطبيق الفكرة ،مع اإلشارة إىل
أية مخاطر أو تأثريات سلبية محتملة قد تتعرض لها املجموعة يف
حال التطبيق )إذا وجدت( .وسيكون املوظف هو الشخص
املسؤول عن تطبيق الفكرة واالرشاف عليها ،كام سيتم مكافأته
مادياً.

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
""Battle Field Heroes

تعرف موظفو مجموعة فاين الصحية القابضة عىل أعضاء مجلس
إدارة املجموعة ،كام تم تكريم عدد من املوظفني الذين بذلوا جهدا ً
استثنائياً وجسدوا ثقافة املجموعة ،وقيمها الجوهرية ،ومحركات
ملكيتها خالل عام  ٢٠١٦ضمن فكرة مكافأة "."Battle Field Heroes
أدناه أسامء املوظفني الذين تم تكرميهم حسب الرتتيب األبجدي:
• السيد أحمد القطان
• السيد أحمد ملحم
• اآلنسة روان عميش
• السيد عادل مصرية
• السيد ماجد حسن

• السيد محمد زعيتر
• السيدة ميس العامل
• السيد هيثم اإلمام
• السيد وسيم نقل

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة

احتفلت رشكات مجموعة فاين الصحية القابضة بالزميالت وذلك
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ،حيث شكلت االحتفاالت فرصة للتعبري
عن إميان كافة الرشكات بدور املرأة البارز يف نجاح وتقدم
املجموعة ،إذ ينبع هذا من ثقافة املجموعة الداعمة للمرأة العاملة
فيها.
وقد قام بعض الرؤساء واملدراء التنفيذيني ،وعىل رأسهم الرئيس
التنفيذي ،باالحتفال مبوظفاتهم يف املركز الرئييس من خالل منحهن
الفرصة لتويل مهامهم ومسؤولياتهم لذلك اليوم مبا يف ذلك تبديل
املكاتب وحضور إجتامعاتهم اليومية.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
"ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ"
شاركت مجموعة فاين الصحية القابضة ،وكجزء من برنامج
املسؤولية االجتامعية للمجموعة ،يف فعاليات مبادرة "تطبيق
املسؤولية االجتامعية" بنسختها الرابعة عرش عاملياً والتي عقدت يف
الجامعة األملانية األردنية وبتنظيم من قسم املسؤولية االجتامعية
يف مجموعة األهيل القابضة .وجاءت مشاركة املجموعة من خالل

عدة فعاليات أبرزها الحلقة النقاشية حول "تطبيق املسؤولية
االجتامعية".
واستعرضت املجموعة برنامجها خري الكورة متطرقة إىل أبرز
محاوره والدور اإليجايب الذي لعبه يف تحقيق التنمية املستدامة.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺮﻋﻰ ﻧﺪوة "ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ :اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻄﻤﻮح"

رعت مجموعة فاين الصحية القابضة ندوة "كرة القدم النسوية:
الواقع والطموح" التي نظمها نادي االستقالل الريايض تحت رعاية
سمو األمري عيل ،رئيس االتحاد األردين لكرة القدم.
وقد جاءت رعاية "فاين" لهذه الفعالية التي ناقشت العديد من
املواضيع التي من أبرزها دور األندية يف تحضريات األردن الستضافة
كأس آسيا للسيدات عام  ،٢٠١٨ودور اإلعالم الريايض يف تطوير كرة
القدم النسوية ويف تعزيز مكانة هذه الرياضة والعباتها عىل
املستوى املحيل ومتكينهن من متثيل الوطن يف كافة املحافل
الرياضية العربية والقارية والدولية باقتدار.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "أﻧﺖ ﻣني ﺑﻄﻠﻚ؟" وﺗﻘﺪم ﻣﺪاﻟﻴﺎت ذﻫﺒﻴﺔ

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة عن إتاحة الفرصة أمام أبناء
املجتمع األردين لالحتفاء بالشخصيات البطولية يف حياتهم من خالل
املشاركة يف مسابقتها "أنت مني بطلك؟" الهادفة إلبراز األبطال
األردنيني من مختلف الفئات املجتمعية والعمرية ،وضمن مختلف
امليادين وشتى املواقع.
وستضع "فاين" شهرياً وملدة ثالثة أشهر متتالية اثنني من املشاركني

عىل موعد مع الفرح والفوز مبيدالية من الذهب الخالص والبالغة
قيمتها  ٥٠٠دينار لكل فائز عن القصة األكرث تأثريا ً وإلهاماً من بني
القصص املشاركة .وامتدادا ً لهذه الحملة ،تنظم املجموعة حملة
أخرى يف السوق املحلية ،تقدم من خاللها جوائز فورية ،إىل جانب
فرصة الدخول يف السحب عىل  ٣٠ميدالية ذهبية أخرى خالل ثالثة
أشهر عند رشاء منتجات "فاين".

The New Fine Paper Towel Launched in the Region
new 4D technology used in production. The 2-ply paper
towel has a new packaging design communicating all the
features of the product as well as the new “food
certification” endorsement FHH has received from the
German institute ISEGA.

4

Fine Hygienic Holding launched its new and improved
basic towel in the different countries across the region.
The new basic towel is a replacement for the old
“Touch” kitchen towel brand, with an improved
absorbency due to the new embossing pattern and the
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6

رسالة مجموعة نقل | العدد ٢٠١٧ | ١١١
Nuqul Group Newsletter | Vol. 111 | 2017

أﺧﺒﺎر | ﻓﺎﻳﻦ اﻷردن

NEWS | Fine Jordan

ﻓﺎﻳﻦ اﻷردن ﺗﺸﺎرك ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎرﻣﴘ ون

شاركت فاين األردن ،وعرب دائرة التسويق ،يف املؤمتر الذي أقامته
مجموعة فارميس ون لجميع موظفيها يف فندق الالند مارك ،حيث
كان املؤمتر فرصة للرشكة للتواصل مع الصيادلة والعاملني يف القطاع
الصحي وتوزيع عينات مجانية من فاين بيبي وفاين كري املتخصصة
بالسلس البويل واملناديل املبللة "ستريي كري".

إﻃﻼق  Derma 7اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﻷﺳﻮاق

أطلقت فاين األردن ،من خالل دائريت التسويق واملبيعات ،مفهوم
 Derma 7الجديد الذي تتمتع به منتجات فاين كري الخاصة
بالسلس البويل ،حيث تم التواصل مع القنوات البيعية املختلفة
ورشح امليزة التنافسية لهذا املفهوم الجديد باإلضافة اىل نرش املواد
اإلعالنية يف األسواق املستهدفة.

ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻔﺎﻳﻦ ﺑﻴﺒﻲ
قامت رشكة فاين األردن ،ومن خالل دائرة التسويق ،بإطالق منتج
"فاين بيبي" الجديد واملطور .كام قامت الدائرة بإطالق حملة
ترويجية لحفاضات فاين بيبي الجديدة يف مختلف مناطق اململكة،
وأشتملت الحملة عىل عرض توفريي من خالل إضافة  ٤حفاضات
مجانية عىل العبوة اإلقتصادية ،وحفاضتني عىل العبوة العادية.
من جهة أخرى ،شاركت فاين األردن يف اليوم املفتوح يف حضانة
 ،Tots Townحيث كانت هذه املشاركة فرصة لفريق العمل
للتواصل مع األهايل وتقديم رشح وايف لهم عن مميزات وجودة
حفاضات فاين بيبي ،باإلضافة اىل توزيع عينات مجانية .واستمرارا ً
لجهود الرشكة التسويقية ،قام فريق دائرة التسويق بالتواصل مع
العمالء يف األسواق الكربى تم خالله توزيع عينات من حفاضات
فاين بيبي.
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 Lady Kitاملميزة ،باإلضافة اىل توزيع حفاضات فاين بيبي ومجموعة
ﻓﺎﻳﻦ اﻷردن ﺗﻄﻠﻖ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
أطلقت فاين األردن ،عرب دائرة التسويق ،عددا ً من النشاطات التسويقية متنوعة من منتجات فاين يف عدد من األسواق الكبرية :مايلز ،سيفوي
بهدف زيادة الوعي مبنتجات املجموعة ،حيث تم توزيع عينات مجانية السابع ،سيتي مول ،وكارفور اربد.
من منتجات فاين كري يف املؤسسات اإلستهالكية العسكرية واألسواق
الكربى املختلفة .من جهة أخرى ،شاركت فاين األردن يف إفتتاح صيدلية
 Drug Boxيف منطقة خلدا ،وتخلل حفل االفتتاح توزيع عينات من
منتجات فاين بيبي وحفاضات كبار السن.

ﻓﺎﻳﻦ اﻷردن ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﻌﻴﺪ اﻷم

احتفلت رشكة فاين األردن ،عرب دائرة التسويق ،بعيد األم من خالل
توزيع الهدايا عىل األمهات يف قسم كبار السن التابع ألمانة عامن
الكربى -دائرة الربامج االجتامعية ،وبيت العناية اإلنسانية الخاص بكبار
السن .ويف نشاط آخر ،قامت دائرة التسويق بهذه املناسبة بتوزيع عبوة

أﺧﺒﺎر | ﻓﺎﻳﻦ ﻣﴫ

NEWS | Fine Egypt
Fine Egypt Participates in Employment Fairs

entitled the Job Nile's 23rd Employment Fair, held
in cooperation with the U.S. Embassy in Cairo,
aimed at connecting with job seekers who are
alumni of U.S.-funded exchange programs.

Representing Fine Hygienic Holding, Fine Egypt
participated in two employment fairs during the first
quarter. The first fair entitled “Engineering
Careers” targeted engineers, while the second

Collège De La Salle Students Visit Fine Egypt
As part of FHH’S CSR program, Fine Egypt
received students from Collège De La Salle during
their culture week that lasted from February 15 to
February 23, 2017.
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أﺧﺒﺎر | ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

NEWS | Fine KSA

Fine Solutions signs new agreements

Launch of “Ask Your Pharmacist” Program

Fine Solutions signed three agreements: the first
with InterContinental Hotels Group (IHG) to
provide all of its 26 hotels in KSA with Fine
Solutions products, while the second signed with the
National Guard was to supply its hospitals in
Madina and Riyadh with a variety of hygiene
solutions, and the third with King Fahd
International Airport in Dammam to provide
hygiene solutions to the different airport facilities. In
addition, Fine Solutions signed an agreement with
Movenpick Hotel and Resort in Jeddah.

”Fine KSA launched “Ask Your Pharmacist
educational program where promoters visit
pharmacists and explain the new and improved
features of Fine Baby®. Additionally, promoters
offer samples of the diaper, as an incentive for
pharmacists to recommend the product to their
customers.

ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ورق ﺗﻨﺸﻴﻒ اﳌﻄﺒﺦ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﳌﻄﻮر ﰲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

طرح قسم التسويق يف رشكة فاين السعودية منتج ورق تنشيف املطبخ
بشكله الجديد واملطور يف األسواق السعودية يف شهر شباط .وتزامن
ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻘﺪ دورات ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﴩﻛﺔ
طرح هذا املنتج مع الحملة اإلعالنية يف القنوات الفضائيةالعربية إنطالقاً من التزام املجموعة بصحة جميع املوظفني ،تعاقدت رشكة فاين
السعودية مع مجموعة مستشفيات أندلسية لعقد دورات تثقيفيه
املختارة مثل مجموعة إم يب يس.
لجميع العاملني عىل مدار العام.

ﻧﺪوة ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺣﻮل ﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﰲ ﴍﻛﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

نظمت العيادة الخاصة يف رشكة
فاين السعودية ندوة توعوية
عن مرض رسطان الثدي تحت
عنوان "افحيص واطمئني"،
وذلك بإرشاف الدكتورة نورهان
ابراهيم ،استشارية الجراحة
العامة يف مجموعة األندلسية
الطبية .واشتملت الندوة عىل
عدة محاور من أهمها طرق
الوقاية والكشف املبكر وسبل
العالج من هذا املرض.

ﺣﻔﻞ إﻃﻼق ورق ﺗﻨﺸﻴﻒ اﳌﻄﺒﺦ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﳌﻄﻮر ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أقامت رشكة فاين السعودية حفالً مبناسبة إطالق ورق تنشيف املطبخ
الجديد واملطور يف فندق ومنتجع بارك حياة يف جدة .وألقى الدكتور
نشأت نفوري – رئيس وحدة الجودة للقطاع الصحي ،باملجلس
السعودي للجودة – كلمة تثقيفية عن الغذاء والطرق الصحية لحفظ
وتخزين األطعمة .كام أشاد الدكتور نفوري بحصول الرشكة عىل شهادة
 ISEGAاألملانية.
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ﻳﻮم ﻃﺒﻲ ﰲ ﴍﻛﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

قامت رشكة فاين السعودية بالتعاون مع رشكة التأمني الطبي "ميد اليف" ،برصف أجهزة قياس مستوى
السكر يف الدم لعدد من املوظفني .كام تم تزويد الرشكة بجهازين لقياس ضغط الدم.

ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻣﺤﺮك "أﻧﺎ واﻟﻔﺮﻳﻖ" ﰲ ﴍﻛﺔ ﻓﺎﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

تجسيدا ً ملحركات ملكية مجموعة فاين الصحية القابضة ،قامت رشكة وتنمية التواصل بني مختلف إدارات وأقسام الرشكة .من جهة أخرى،
فاين السعودية بتنظيم نشاط ريايض متنوع يهدف إىل تعزيز أحد هذه قامت الرشكة بتنظيم حفل مبناسبة تخطي أهداف املبيعات املحددة
املحركات وهو "أنا والفريق" وذلك بهدف بناء روح الفريق وتعزيز خالل شهري كانون ثاين وشباط لعام .٢٠١٧

أﺧﺒﺎر | ﴍﻛﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

NEWS | FHH Paper Mills

FHH’s Paper Mills Celebrate Jumbo Rolls Production Record
land of Jordan and the UAE, circling the Equator 1014
times; going on 55 round trips to the moon, crossing the
sun diameter 29 times.
It is also equivalent to 20.2 billion facial boxes; meaning
2.7 boxes per head worldwide.

Fine Hygienic Holding’s paper mills celebrated the
production of 2,015,885 tons of jumbo rolls by end of
December 2016.
It is noteworthy that this number is equivalent to rolling
more than 40 million kilometers in distance, covering the

Al Sindian Paper Mills Produces One Million Tons
Al Sindian Paper Mills (PM1 & PM3) achieved a record by producing a total of ONE MILLION TONS on February
9, 2017.

Al Sindian Paper Mill Honors Employees
4th place: Sami Azoz
5th place: Sayed Fathy & Ashraf Abdallah
The business unit also honored the winner of the
2016 Marathon Atef Ragab.

Al Sindian Paper Mill honored the winners in the
Excellence Awards of the fourth quarter of 2016 and
they are:
1st place: Sayed Samir
2nd place: Emad Abdallah
3rd place: Ashraf Mohamed Hafez

اﺣﺘﻔﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ

احتفلت كل من رشكتي الكينا والصنوبر لصناعة الورق الصحي مبوظفيها محمود غنام وتكريم بعض املوظفني الذين مل يأخذوا أي إجازة مرضية
خالل العام املايض.
حيث تم توزيع جوائز اإلبداع والتميز للربع الرابع من عام .٢٠١٦
وقد قامت إدارة املنتجات الصناعية ممثلة مبدير إدارة العمليات يف
األردن السيد عادل الفار بتكريم الفائزين وهم:
 اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﱃ :أحمد الهندي وخرض كفايف وخالد هيالن اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ال أحد اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :محمود غنام ومحمد العبايس اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :واصف الحناوي اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :أحمد الحاج حسنكام قامت الرشكة بتكريم الفائز بجائزة املاراثون لعام  ٢٠١٦وهو
10
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أﺧﺒﺎر | اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ

NEWS | Perfect Printing Press

اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮم ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا أﻛرث ﻣﻦ  ٢٠ﺳﻨﺔ
ﺧﺪﻣﺔ
كرمت إدارة الرشكة املثالية للطباعة عددا ً من موظفيها الذين مل يأخذوا
اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮم ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

كرمت الرشكة املثالية للطباعة  ٢٠موظفاً من الذين أكملوا ما يزيد عىل أي إجازات مرضية خالل الربع الرابع من العام املايض.
 ٢٠سنة خدمة يف املجموعة وذلك ضمن حفل حرضته إدارة الرشكة وتم أدناه أسامء املوظفني الذين تم اختيارهم وفقاً لسحب عشوايئ:
• ﻋﻤﺮو ﻋﻜﻮش • ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺜامن • أﺣﻤﺪ ﻗﺸﻤﺮ
توزيع هدايا تقديرية خالله عىل كافة املوظفني.

أﺧﺒﺎر | ﴍﻛﺔ اﻟﻨﺴﻴﻢ
Manager, Nizar Zahran said, “We are pleased to
announce the opening of this multi-brand showroom in
Fuheis - Amman providing our customers with a unique
shopping experience with all their bedding requirements
in one state-of-the-art showroom”. He added, “Al
-Naseem is currently implementing an aggressive
expansion plan, having doubled the number of its
multi-brand showrooms in the last 14 months, with plans
for a further showroom in Amman before looking to
expand into other Jordanian cities, as well as plans to add
a virtual store for online sales this year.

NEWS | Al- Naseem News
Continuing its strategy of increasing its market footprint
and overall market share, Al Naseem Trading Co. Ltd
“THERAPEDIC” has opened its 4th showroom in
Fuheis Baccalaureate School Street. The showroom is set
up to serve the vibrant and highly populated areas of
Khalda, Dabouq and Fuheis. The multi-brand showroom
offers customers the widest range of bedding
requirements in Fuheis with emphasis on both its flagship
brand – “Therapedic”, and its premium brand “Tempur”.
Commenting on this latest addition to the retail landscape
in Amman, Al Naseem Trading Company General

افتتحت رشكة النسيم التجارية )ثريابيدك( معرضها الرابع يف الفحيص شارع مدرسة
البكالوريا .وسيوفر املعرض الجديد أوسع مجموعة من مستلزمات النوم يف مدينة
الفحيص لخدمة سكانها باالضافة ملناطق حيوية أخرى ومنها دابوق وخلدا.
وتعليقا" عىل هذا االنجاز واالضافة النوعية إىل قطاع التجزئة يف عامن ضمن عامل
املفروشات ،قال مدير عام رشكة النسيم نزار ميشيل زهران "يرسنا أن نعلن عن افتتاح
هذا املعرض الجديد لنقدم لعمالئنا تجربة تسوق فريدة من نوعها مع توفري كافة
مستلزمات النوم تحت سقف واحد".
وأضاف" :تقوم الرشكة اآلن بتنفيذ خطة انتشار طموحة تهدف لتحقيق أوسع نسبة
انتشار لعالماتها التجارية – ثريابيدك وتيمبور  -حيث قامت الرشكة مبضاعفة عدد
معارضها يف اقل من  ١٤شهرا" مام ساعد الرشكة عىل زيادة حصتها السوقية يف مجال
الفرشات ومستلزمات النوم.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻳﻠﻴﺎ ﻧﻘﻞ ﺗﺸﻜﺮ ﴍﻛﺎءﻫﺎ وداﻋﻤﻴﻬﺎ

www.enf.org.jo
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أﺧﺒﺎر | اﻟﴩﻛﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
• أقامت الرشكة املتميزة للطباعة حفالً خاصاً لعمالئها لحملة
"ورقنا ذهب"  ،حيث دعي العمالء املشاركون بالحملة لحفل
توزيع الجوائز .هذا وتخلل الحفل العديد من الفعاليات منها
تعريف العمالء عىل خصائص املنتجات وعىل املنتجات
الجديدة .كام تخلل الحفل السحب عىل جوائز الذهب
والسحب أيضأ عىل جوائز قيمة أخرى ،حيث القى هذا الحفل
استحساناً كبريا ً.

NEWS | Quality Printing Press

• بدأت الرشكة املتميزة للطباعة بخطتها التسويقية لعام ٢٠١٧
التي أطلق عليها " "ABC Zoneمن خالل عدة حمالت
تسويقية و ترويجية .ومن ضمن هذه الحمالت حملة كبرية يف
" "Txonالواقع يف جاالريا مول حيث اجريت هناك مسابقة
رسم وفعاليات عديدة رعتها الرشكة املتميزة.

• إحتفلت الرشكة املتميزة للطباعة بيوم املرأة العاملي يف الثامن
من آذار  ٢٠١٧بتوزيع الورود عىل موظفات الرشكة لتهنئتهن
بهذا العيد العاملي ،حيث تعتز الرشكة بهذه الكفاءات وتق ّدر
• إستمرارا ً يف نهج الرشكة يف السعي بتطوير وتوسيع منتجاتها
عملهن يف كافة أقسام الرشكة :اإلنتاج واملبيعات واملشرتيات
من القرطاسية قامت بإطالق منتجاتها الجديدة مثل ال "Box
والجودة واملوارد البرشية ،مقدمة لجميع الزميالت كل الدعم
 "Fileواقالم الحرب واوراق الروالت الحرارية بشكلها ومقاساتها
للميض قدماً وبخطوات واثقة نحو التم ّيز واإلبداع والتألق عىل
الجديدة والتي تلبي احتياجات السوق املحيل .
الصعيدين الشخيص والعميل.
• ك ّرمت الرشكة املتميزة للطباعة موظفيها بهدية ق ّيمة عن
جوائزاملوظف املثايل أو املتميز  ،حيث تم إختيار املوظف ليث
رضوان ألفضل عمل مثايل وإختريت املوظفة مريم العجوري
ألفضل عمل متم ّيز عن األشهر الثالثة املاضية.
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أﻫﻼً وﺳﻬﻼً ﺑﺎﳌﻮﻇﻔني اﻟﺠﺪد
اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ

عدي سميح عدنان عبدالرحمن

هاين سميح رصار

٢٠١٧/٢/٢١ IT Supervisor

اﻟﻨﺴﻴﻢ

موظف مبيعات

٢٠١٧/٢/١٢

اﻟﱪدي
Sales Rep
Sales Rep
Junior Category Leader
Sales Rep
Sales Rep
FS Bus. Dev. Manager
Sales Supervisor
Sales Supervisor

Osama Ahmed Mohamed Hassan
Mohamed Magdy Mohamed Youssef
Aly Mohamed Salah Soliman
Mahmoud Mohamed Abd El Bary Hassan
Karim Ibrahim Abo El Maaty Mohamed
Tamer Hany Mohamed Refaat
Mahmoud Khairi Abd El Hafez Younis
Thomas Maxwell Sma Gorgios

Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Buyer
Sales Rep

Abd-Allah Ahmed Fath-Allah Mohamed
Islam Alaa Ibrahim Khalil
Mohamed Ramadan Hassan Saber
Ali Mohamed Hussein Mahmoud
Ahmed Abd el Rahman Saeid Abd El Hafez
Ahmed Hussein Khaled Mohamed
Sadek Yousef Sadek Baslous
Abd El Rahaman Ramadan Soliman Ramadan

اﻟﻒ ﻣﱪوك
اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ

رزق السيد حسن املشارفة وزوجته مبولودة اسمياها ياسمني بتاريخ
رزق السيد خالد سلامن أبو عودة وزوجته مبولودة أسمياها ملار بتاريخ

اﻟﻜﻴﻨﺎ

رزق السيد حاتم سليامن الحاوي وزوجته مبولودة اسمياها ايلني بتاريخ
رزق السيد أمجد سامل الحاوي وزوجته مبولود أسمياه متيم بتاريخ

اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ

رزق السيد محمود رفيع وزوجته مبولود أسمياه أحمد بتاريخ
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٢٠١٧/١/٧
٢٠١٧/١/٣٠
٢٠١٧/١/٢٨
٢٠١٧/٢/٢٨
٢٠١٦/١٢/٢٧

اﻟﱪدي

٢٠١٧/١/١
رزق السيد محمد أحمد محمد وعقيلته مبولود اسمياه حمزة بتاريخ
رزق السيد عيل حسني محمود موىس وعقيلته مبولود اسميه معاذ بتاريخ ٢٠١٧/١/٣
رزق السيد محمود مصطفى محمد وعقيلته مبولودة اسمياها جودي بتاريخ ٢٠١٧/١/٣
٢٠١٧/١/١٥
رزق السيد احمد محمد حسن وعقيلته مبولود اسمياه حمزة بتاريخ
رزق السيد عبد العظيم محمد عبد املطلب وعقيلته مبولودة اسمياها منه بتاريخ ٢٠١٧/١/١٥
٢٠١٧/١/٢٢
رزق السيد أرشف عطا وعقيلته مبولود اسمياه جون بتاريخ
٢٠١٧/١/٢٧
رزق السيد عمرو سمري سعيد وعقيلته مبولود اسمياه طارق بتاريخ
رزق السيد فرج غطاس فرج وعقيلته مبولودة اسمياها اناسطاسيا بتاريخ ٢٠١٧/٢/٤
٢٠١٧/٢/٥
رزق السيد السيد رضا وعقيلته مبولود اسمياه محمد بتاريخ
٢٠١٧/٢/١٦
رزق السيد عادل صالح رشدي وعقيلته مبولود اسمياه فادي بتاريخ
٢٠١٧/٢/١٩
رزق السيد صالح عبد الرحمن وعقيلته مبولود اسمياه كامل بتاريخ
رزق السيد إبراهيم سامي سيد وعقيلته مبولودة اسمياها شمس بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦

